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        VIN-FP-446/007 

 
FRIONETT® ACTIV’ 
 

TERMÉKISMERTETŐ 
 
A Frionett® Activ’ hűtő- és klímaberendezések (ventilátorok, 
párologtatók, belső egységek, stb.) tisztítására szolgáló fertőtlenítő, 
szagtalanító (friss illatú) és zsíroldó hatású tisztítószer. 
Hatékony baktérium- és gombaölő formulájának köszönhetően 
fertőtlenítő hatása különösen alkalmas a hőcserélők hatékony 
kezelésére. 
 
Négy változatban érhető el: 
 
Frionett® Activ’ RTU: felhasználásra kész termék 
Frionett® Activ’ 5 L: koncentrátum, hígítandó  
Frionett® Activ’ Foam: felhasználásra kész aeroszolos hab 
Frionett® Activ’ One Shot : egyszer használatos felhasználásra kész 
                                              aeroszol  

 
 
JELLEMZŐK 
 

 Frionett® Activ’ 
RTU 

Frionett® 
Activ’ 5L 

Frionett® Activ’ 
Foam 

Frionett® Activ’ 
One Shot 

Megjelenés Színtelen folyadék Színtelen hab Színtelen folyadék 

Szag Friss illat 

Sűrűség 20°C-on  1,000 1,005 1,001 < 1 

pH érték koncentrátum 10,7 10,9 Nem alkalmazható 

Oldhatóság vízben Bármilyen arányban oldható Oldhatatlan 

Gyúlékonyság Nem gyúlékony Fokozottan tűzveszélyes 

Zsíroldó hatás Igen Nem 

 
 
 
BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAÖLŐ HATÁS  
Alkalmazási idő: lásd a felsorolt vonatkozó szabványokat. 

 

 
Frionett® Activ’ RTU - Frionett® Activ’ 5 L - Frionett® Activ’ Foam : 
 
Baktériumölő: EN 1040, EN 1276  
 NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)  
 EN 13623 (Legionella pneumophila)  
Gombaölő: EN 1275 (Candida albicans) 
 

 

 
 

A kép csak illusztráció. 
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Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ RTU (REF.7381+7382) 
 

 
 
FELHASZNÁLÁS 
 

A Frionett® Activ’ RTU felhasználásra kész fertőtlenítő, szagtalanító 
és zsíroldó szer. 
Rázza fel, majd permetezze a szert közvetlenül a tisztítandó felületre, 
úgy, hogy az anyag teljesen befedje a felületet. Öblítse le vízzel.  
Szükség esetén ismételje meg a műveletet. 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Csak jól szellőztetett helyen használható. 

                                                Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 
 
 
 
 
FRIONETT® ACTIV’ 5L (REF.7383+7384) 
 

 
 
FELHASZNÁLÁS 
 

A Frionett® Activ’ 5 L fertőtlenítő, szagtalanító és zsíroldó 
koncentrátum. 
A termék vízzel hígítva használandó, a hígítási arány 1 egységnyi 
termékhez 4 egységnyi víz. 
 
A hígítást követően vigye fel a tisztítószert közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd vízzel öblítse le.  
Szükség esetén ismételje meg a műveletet. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  
 
 Csak jól szellőztetett helyen használható. 

                                                Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 
 
A Frionett® Activ’ RTU és a Frionett® Activ’ 5 L vizes oldat. A nem vízhatlan elektromos részeket 
védeni vagy előzetesen áramtalanítani kell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kép csak illusztráció. 

Szórófejes flakon, 750 ml  

 
A kép csak illusztráció. 

Kanna, 5 liter 
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Frionett® Activ’ 

  
FRIONETT® ACTIV’ FOAM (REF.7379+7380) 
 

 
FELHASZNÁLÁS  
 

A Frionett® Activ’ Foam felhasználásra kész fertőtlenítő, szagtalanító 
és zsíroldó aktív hab, amely megtapad a tisztítandó felületen.  
Rázza fel a flakont, majd permetezze az anyagot egyenletesen, a 
felszíntől 20 cm-es távolságból a tisztítandó felületre, úgy, hogy azt 
teljesen befedje. Tartsa a flakont függőlegesen, a szórófejjel felfelé. 
Öblítse le vízzel. 
Szükség esetén ismételje meg a műveletet. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  
 
Tisztítószerekre érzékeny felületek esetén végezzen előzetes 
összeférhetőségi próbát. 
Fokozottan tűzveszélyes. 
Csak jól szellőztetett helyen használható. 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 

 
 

A kép csak illusztráció. 

Aeroszol, 500 ml 



 

  

További információkért látogasson el honlapunkra! 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 
 

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira 
vonatkozó előírások megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kár esetére. Az információk nem helyettesíthetik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes felhasználási területeken való használhatóság 
megállapítása érdekében. A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi előírások betartásáról és az esetleg szükséges jóváhagyások megszerzéséről. 
 

 

Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ ONE SHOT (REF.7377+7378) 
 
 

FELHASZNÁLÁS 
 
A Frionett® Activ’ One Shot felületfertőtlenítő és szagtalanító termék, 
mely légcsatornák valamint zárt helyiségek légterének fertőtlenítésére 
szolgál.  
Zárt helyiségek és légcsatornák fertőtlenítése előtt jól rázza fel a 
flakont, állítsa a szellőző berendezést minimális teljesítményre és 
hűtési pozícióba (a légcsatornák tisztítására). Indítsa el a permetezést - 
azonnal hagyja el a helyiséget. Automatikusan és teljesen szétterjed..  
Hagyja hatni 15 percig, majd 30 percig szellőztessen a helyiség újbóli 
használatba vétele előtt.  
Egy adag 50-150 m3 légtér kezeléséhez elegendő. 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  
 
Fokozottan tűzveszélyes és irritatív. 
Csak jól szellőztetett helyen használható. 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 
 
 

BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAÖLŐ HATÁS 
Alkalmazási idő: lásd a felsorolt vonatkozó szabványokat. 

 

 
 Frionett® Activ’ One Shot : 
 
 Baktériumölő: EN 1276  
 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococsus aureus, Enterococcus 

hirae) 
   
   Gombaölő: EN 1650  
 (Aspergillus Niger, Candida albicans) 
 

 

 
 

 
 

A kép csak illusztráció. 

150ml Aerosol 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

